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11 ISÄNNÖINTI
11.1 Vesiosuuskunnan tehtävien hoito
Kun vesiosuuskunnan verkosto on saatu valmiiksi, niin vesiosuuskunnassa alkaa
normaali vesihuoltolaitoksen käyttötoiminta. Toimivalta- ja tehtäväjako vesiosuuskunnassa perustuvat osuuskuntalakiin sekä vesiosuuskunnan sääntöihin. Seuraavassa
tehtävät on ryhmitelty kolmeen ryhmään.

11.1.1 Osuuskuntakokouksen tehtävät
Vesiosuuskunnassa päätösvalta on sen jäsenillä. Kullakin jäsenellä on yhtäläinen
päätösvalta vesiosuuskunnan asioihin. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa vesiosuuskunnan kokouksessa, jossa kullakin jäsenellä on yksi ääni.
Vesiosuuskunnan varsinainen kokous on pidettävä viimeistään kuuden kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä, ellei säännöissä ole määrätty sitä pidettäväksi aikaisemmin. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Varsinaisen kokouksen asialistasta (ja ajankohta, jolloin se on toimitettu nähtäväksi)
löytyy malli Pellervo-Seuran www-sivuilta.

Hanna Yli-Tolppa

Lisäksi osuuskuntakokous voidaan kutsua koolle ylimääräisesti, kun hallitus sen
katsoo tarpeelliseksi tai kokous on muuten lain mukaan pidettävä.

Työmaa talvella, Vesiosuuskunta Mustijoki.
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Osuuskuntakokous
• vahvistaa taseen
• päättää toimenpiteistä ylijäämän ja tappion osalta
• päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta tilikaudelta
• valitsee hallituksen
• valitsee tilintarkastajat (säännöissä voi olla poikkeuksia tästä)
• päättää sääntömuutoksista
• käsittelee muut vesiosuuskunnan sääntöjen osuuskuntakokoukselle
määräämät asiat.
sekä tarvittaessa:
• päättää sulautumisesta ja jakautumisesta
• päättää vesiosuuskunnan muuttamisesta osakeyhtiöksi
• päättää vesiosuuskunnan asettamisesta selvitystilaan tai selvitystilan
lopettamisesta
• päättää vesiosuuskunnan poistamisesta rekisteristä.

11.1.2 Hallituksen tehtävät
Hallitus
• edistää vesiosuuskunnan etua huolellisesti ja hoitaa asioita osuuskuntalain ja
sääntöjen mukaisesti
• vastaa vesihuoltotoimintaa koskevien lakien ja säädösten noudattamisesta
• huolehtii hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
• huolehtii, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti
järjestetty
• edustaa vesiosuuskuntaa ja allekirjoittaa vesiosuuskunnan toiminimen
• on velvollinen tiedottamaan jäsenille, koska jäsenillä on kyselyoikeus
• ottaa ja erottaa jäsenet (ellei säännöissä ole toisin määrätty)
• huolehtii siitä, että vesiosuuskunnan jäsenistä pidetään luetteloa
• valitsee tarvittaessa toimitusjohtajan.
Hallituksen puheenjohtajalla on eräitä erityistehtäviä, esim. hallituksen kutsuminen
koolle.
Vesiosuuskunnan toimitusjohtaja voi olla eri henkilö kuin hallituksen puheenjohtaja.

11.1.3 Toimitusjohtajan tehtävät
Toimitusjohtaja
• edistää vesiosuuskunnan etua huolellisesti ja hoitaa asioita osuuskuntalain ja
sääntöjen mukaisesti
• hoitaa vesiosuuskunnan päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti
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•
•
•
•

huolehtii siitä, että vesiosuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito
luotettavalla tavalla järjestetty
edustaa vesiosuuskuntaa hänelle kuuluvissa tehtävissä
saa ryhtyä toimiin, jotka ovat epätavallisia tai laajakantoisia, vain jos hallitus
on antanut niihin valtuudet
saa ryhtyä toimiin, jotka ovat epätavallisia tai laajakantoisia, jos asian kiireellisyys sitä vaatii, eikä toimista aiheudu vesiosuuskunnalle oleellista haittaa.

Vesiosuuskunnan säännöissä ei yleensä ole määritelty toimitusjohtajan tehtäviä, tai
ne on kuvattu vain väljästi. Tarkempi tehtävänkuvaus on syytä määritellä toimitusjohtajan työsopimuksessa.
Seuraavassa on yleensä toimitusjohtajalle määrätyt tehtävät jaoteltuna neljään ryhmään (hallitus, hallinto, asiakkaat, tekniikka).
11.1.3.1 Toimitusjohtaja ja hallitus
Toimitusjohtaja
• valmistelee ja esittelee hallituksessa käsiteltävät asiat
• raportoi hallitukselle vesiosuuskunnan toiminnasta ja taloudellisesta tilasta
• toimii hallituksen kokousten sihteerinä
• huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta
• huolehtii hallituksen kokousten vaatimista kokousjärjestelyistä
• huolehtii osuuskuntakokousten vaatimista asianmukaisista valmisteluista.
11.1.3.2 Toimitusjohtajan hallintotehtävät
Toimitusjohtaja
• johtaa ja valvoo vesiosuuskunnan toimintaa yhteistyössä hallituksen kanssa
• vastaa siitä, että vesiosuuskunnan hoitama veden jakelu ja jäteveden
vastaanotto on asianmukaisesti järjestetty
• järjestää vesiosuuskunnan kirjanpidon, varainhoidon ja maksuliikenteen
hallituksen hyväksymällä tavalla
• tekee esitykset vuosittaisiksi toimintasuunnitelmiksi ja talousarvioksi
• valmistelee tilinpäätöksen hallituksen käsiteltäväksi
• valmistelee esitykset liittymistaksasta ja muista vesiosuuskunnan perittäviksi
tulevista maksuista
• huolehtii, että veroilmoitus vuosittain laaditaan ja toimitetaan verottajalle
• huolehtii, että vesiosuuskunnan toiminnan edellyttämä vakuutustarve
kartoitetaan ja vakuutukset hankitaan
• hyväksyy vesiosuuskunnalle osoitetut laskut valtuuksiensa puitteissa
• palkkaa vesiosuuskunnalle henkilökunnan talousarvion ja hallituksen
määrittelemän toimivallan puitteissa.
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11.1.3.3 Toimitusjohtaja ja asiakkaat
Toimitusjohtaja
• neuvottelee ja allekirjoittaa liittymissopimukset vesiosuuskunnan verkostoon
liittyjien kanssa hallituksen päättämien sopimusehtojen ja taksan puitteissa
• markkinoi vesiosuuskunnan vesihuoltopalveluja vesiosuuskunnan toimintaalueella
• huolehtii yhteydenpidosta viranomaisiin, tavarantoimittajiin sekä muihin yhteistyötahoihin ja sopimuskumppaneihin
• neuvottelee vesiosuuskunnan toiminnan vaatimat sopimukset suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, huoltoyrittäjien, tavarantoimittajien ja erilaisten palveluyrittäjien kanssa
• päättää sopimuksista ja allekirjoittaa ne, mikäli ne eivät kuulu lain tai sääntöjen mukaan hallitukselle
• hoitaa asiakaspalvelua ja yleistä informointia, esim.
- pitää yhteyttä uudisrakennusten suunnittelijoihin ja työnjohtajiin
- vastaa laskutusta koskeviin tiedusteluihin.
11.1.3.4 Toimitusjohtajan tekniset tehtävät
Toimitusjohtaja
• vastaa siitä, että vesiosuuskunnan jakamaa talousveden laatua tarkkaillaan
asianmukaisesti ja vesiosuuskunnan mahdollisten laitosten lupaehtoja
noudatetaan
• huolehtii, että verkostot ovat jatkuvasti hyvässä kunnossa ja että mahdolliset
verkostovuodot voidaan nopeasti havaita ja korjata
• huolehtii, että kaikki tarvittavat luvat suunnittelu- ja rakennustöihin hankitaan
• kilpailuttaa sekä tekee sopimukset ja valvoo verkoston laajennusurakoita
ja muita töitä, esim. uusien liittymien tekoa
• valvoo rakennustöiden suorittamista tai hankkii siihen asiantuntevan
rakennuttajan
• tekee KVV-tarkastukset (kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tarkastus)
rakennuksen ulkopuolella, mikäli kunnan rakennusvalvonta ei niitä suorita
• huolehtii vikailmoituspäivystyksestä tai sen hoitamisesta
• huolehtii vesimittareiden luennasta ja tiedon siirtämisestä laskuttajalle.

11.2 Budjetti
Vesiosuuskunnan tulonhankinta perustuu osuuskuntakokouksen ja hallituksen vahvistamiin maksuihin. Osuuskuntakokous vahvistaa liittymis-, perus- ja käyttömaksut. Hallituksen päätösvaltaan kuuluu yleensä palvelumaksuista määrääminen.
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Kulut jakautuvat käyttö- ja investointikuluihin. Investointikulut katetaan liittymismaksuilla, lainalla ja investointiavustuksilla. Käyttökuluja ovat vedenhankinnan ja jäteveden käyttömaksut, hallintokulut, korkokulut, korjaus- ja ylläpitokulut sekä talousveden valvontatutkimuskulut ja mahdolliset laitosten tarkkailukustannukset.
Vesiosuuskunta ei tavoittele tuloksessaan voittoa. Käyttöbudjetti laaditaan niin, että
perus- ja käyttömaksuilla saadaan katettua toiminnasta aiheutuvat kulut. Toiminnan
alkuvaiheessa saattaa kunnan toiminta-avustus olla tarpeen maksujen liiallisen korottamisen välttämiseksi.
Jos lainaa on merkittävä määrä, voidaan lainan lyhentämiseen periä erillinen lainanlyhennysmaksu. Tulo on veroton, jos tilikauden aikana kerätty lainanlyhennysmaksutulo käytetään lainan lyhentämiseen. Erikseen perustettavaa lainanlyhennysrahastoa kartutetaan lainanlyhennysmäärällä. Lainanlyhennysrahaston perustaminen ja sen
kartuttaminen ovat osuuskuntakokouksessa päätettäviä asioita.
Investointien kuluminen esitetään kirjanpidossa poistoina, jotka pienentävät tilikauden tulosta. Jos poistot toteutetaan tasaerinä, niitä ei toiminnan alkuvaiheessa yleensä kannata kattaa maksuilla, koska vesihuoltoverkosto ei tässä vaiheessa aiheuta
merkittäviä korjausinvestointitarpeita.

11.3 Kustannusten hallinta
Vesiosuuskunnan alkutaipaleella on suuria investointeja, samalla kun tulot ovat investointeihin nähden pienet. Lähes poikkeuksetta osa menoista rahoitetaan lainoilla.
Urakoiden/hankintojen maksuerätaulukot määrittelevät menojen ajoituksen ja lainojen nostotarpeen.
Investointivaiheen jälkeen tulo- ja menovirta tasaantuu ja vakiintuu.
Tulo- ja menovirtaa tulee pystyä tarkastelemaan pitkällä aikajänteellä, joka on useita vuosia. Tuleviin ylläpito-, laajennus-, ym. korjaustarpeisiin tulee varautua. Osuuskuntakokouksen/hallituksen tulee päättää korjausrahaston keräämisestä. Rahaston
suuruutta voi arvioida riskianalyysin avulla. Yleensä järjestelmät, joissa on paljon
laitteita, ovat lyhytikäisempiä kuin esim. perinteinen viettoviemäröinti.
Ylläpitokustannuksiin ja kunnostustöihin varautuminen voidaan hoitaa osana perusja käyttömaksuja. Näin syntynyt rahoitusylijäämä aktivoituu, kun korjaushankkeisiin ryhdytään.
Kustannusten pitkän aikavälin tarkastelu estää likviditeettikriisin.

11.4 Kirjanpito
Vesiosuuskunta on liikeyritys, joka on kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen.
Kirjanpidon tuloslaskelma ja tase tehdään kuukausittain, ja niistä nähdään normaa-

Kari Mäkinen
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Varoitus auki olevasta kaivannosta Tuusulan Rusutjärvellä.

listi myyntituotot, liiketoiminnan kulut, liikevoitto/-tappio ja kauden voitto/tappio sekä
vastaava ja vastattava. Normaalisti noudatetaan kirjanpidon liikekaavaa.
Kirjanpito antaa tiedot alv-maksujen kuukausittaisesta suoritusmäärästä (kunkin
kuukauden 15. päivänä).
Kirjanpidosta ei saa projektikohtaisia (esim. urakkakohtaisia) erittelyjä, vaan ne on
hoidettava erikseen.
Kirjanpitolain ja osuuskuntalain tietyt kirjanpitoa koskevat säännökset ovat muuttuneet. Laki kirjanpitolain muuttamisesta (1304) ja laki osuuskuntalain muuttamisesta
(1307) tulivat voimaan 21.12.2004.
Vesiosuuskunta kirjanpitovelvollisena laatii myös tilinpäätöksen, joka muodostuu
uusien säännösten mukaan taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja liitetiedoista. Lisäksi laaditaan toimintakertomus. Toimintakertomuksessa annetaan tietoja
vesiosuuskunnan tärkeistä asioista ja niiden kehittymisestä. Tilinpäätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi ja tulee siten julkiseksi asiakirjaksi. Tilinpäätöksen sisältöön ja
toimintakertomuksen esittämisvaatimuksiin vaikuttavat myös laissa olevat ns. pienen
kirjanpitovelvollisen rajat.
Osuuskuntamuotoisen vesihuoltolaitoksen tilinpäätösmallit on saatavissa CD-levykkeellä Vesi- ja viemärilaitosyhdistykseltä. Mallit perustuvat kirjanpitolain ja -asetuksen sekä osuuskuntalain tilinpäätöstä koskevien säännösten muutoksiin.
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11.5 Sopimukset
Vesiosuuskunta joutuu tekemään monia sopimuksia. Osa sopimuksista perustuu kilpailutettuihin palveluhankintoihin ja osa syntyy neuvotteluteitse. Palvelu- tai hankintasopimuksissa, jotka perustuvat tarjousmenettelyyn, tärkeä kohta on toimittajalle
kuuluvan tehtävän määrittely (= suoritusvelvollisuus).
Seuraavassa on tyypillisiä vesiosuuskunnan sopimuksia:
• sopimukset veden ostosta ja jäteveden myynnistä alueellisen vesihuoltolaitoksen tms. kanssa
• sopimukset vesiosuuskunnan ja sen jäsenten välillä (ks. osa 1 kohta 2.7)
• sopimus sähköstä vesiosuuskunnan ja kiinteistön välillä, jos pumppaamon
sähkö ostetaan kiinteistöltä, vaikka pumppaamo on vesiosuuskunnan
• sähkösopimus energialaitoksen kanssa
• huoltosopimukset
• alihankintasopimukset (kirjanpito, laskutus, vikahälytykset, näytteenotto jne.).
Sähkön otto vesiosuuskunnan omistamaan, mutta kiinteistön hallinnassa olevaan
pumppaamoon tai muuhun laitteistoon edellyttää neuvottelua paikallisen energiayhtiön kanssa. Kaikki energiayhtiöt eivät salli kuluttajien välistä “sähkönmyyntiä”.
Jos vesiosuuskunta ostaa talousvettä olemassa olevalta laitokselta, pitää vedenlaatututkimuksista tehdä kirjallinen sopimus.

12 VESIHUOLTOLAITOKSEN VELVOLLISUUDET
Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksella (ks. määritelmät) on huolehtimisvelvollisuus toiminta-alueellaan. Huolehtimisella tarkoitetaan talousveden jakeluverkoston
sekä viemäriverkostojen rakentamista ja ylläpitämistä sekä talousveden jakelua ja
jäteveden poisjohtamista ja niihin liittyviä tehtäviä.
Toiminta-alueella sijaitsevalle kiinteistölle on pääsääntönä velvollisuus liittyä laitoksen verkostoon. Kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on kuitenkin laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä vapautettava
kiinteistö liittämisvelvollisuudesta. Liittämisvelvollisuus on molemminpuolinen, joten
laitoksen on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta myös sallittava kiinteistölle liittyminen.

12.1 Talousveden toimittaminen ja laatu
Vesihuoltolain mukaan laitoksella on velvollisuus huolehtia siitä, että laitoksen toimittama talousvesi täyttää terveydensuojelulain vaatimukset. Vesiosuuskunnan pitää
nimetä tätä varten vastuuhenkilö.
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Talousveden laadun turvaaminen alkaa verkoston työnaikaisesta puhtaana pitämisestä. Kun rakennettaessa pidetään huoli, että putkien avoimissa päissä on koko
ajan työtulpat, verkoston puhdistaminen ja desinfiointi on vaivatonta, ja työn tulos
on hyvä.
Talousvesiverkoston vedenlaatu varmistetaan ennen verkoston käyttöönottamista
tekemällä vedestä talousvesitutkimus. Tutkimuksen voi tilata hyväksytystä talousvettä tutkivasta laboratoriosta (lista hyväksytyistä laboratorioista löytyy osoitteesta
elintarvikeviraston www-sivuilta tai kunnan terveydensuojeluviranomaiselta). Tutkimusta tilattaessa on sovittava, mikä on tutkimuksen laajuus. Tarpeellinen laajuus on
määrätty pienten laitosten (alle 10 m³/vrk tai alle 50 henkilöä) osalta sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksessa STM 401/2001 ja suurempien osalta asetuksessa
STM 461/2000. Asetuksissa on myös määrätty, miten usein vedenlaatua tulee käytön aikana tarkkailla. Neuvoja asiassa saa myös kunnan terveystarkastajalta.
Jos vesi ei täytä laatuvaatimuksia ja on syytä epäillä terveyshaitan tai epidemian
aiheutuneen, on vesihuoltolaitoksen ryhdyttävä toimenpiteisiin haitan leviämisen ehkäisemiseksi ja ilmoitettava asiasta välittömästi kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.
Terveydensuojeluviranomainen voi määrätä talousveden desinfioitavaksi tai muutoin
käsiteltäväksi tai antaa vedenkäyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi.
Terveydensuojeluviranomaisen on yhteistoiminnassa eri viranomaisten ja laitosten
kanssa ennakolta varauduttava onnettomuuksien tai vastaavien tilanteiden (erityistilanteet) aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi tarvittavin valmius- ja varotoimenpitein.
Vesihuoltolaitokselle on syytä tehdä valmiussuunnitelma mahdollisia ongelmatilanteita varten. Tällaisia ongelmatilanteita voivat olla suppea-alaiset toimintahäiriöt, kuten
putkirikko, tai vaikeat vesihuollon häiriötilanteet, kuten pitkät sähkökatkokset, raaka- tai verkostoveden saastuminen tai laitosten tai siirtolinjojen vaurioituminen.

12.2 Tarkkailu ja tiedottaminen
Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksella on velvollisuus tarkkailla sekä käyttämänsä raakaveden määrää että laatua samoin kuin hävikkiä laitoksen verkostossa.
Jos vesiosuuskunnalla on oma vedenottamo ja oma jätevedenpuhdistamo, on niiden
toimintaa ja vaikutuksia tarkkailtava lupaehtojen mukaisesti.
Vesihuoltolaissa on asetettu laitokselle velvollisuus tiedottaa talousveden laadusta,
jäteveden puhdistuksen tasosta ja maksujen muodostumisesta. Siinä on myös säännös laitoksen ja asiakkaan välisestä tiedonvaihdosta. Sen perusteella laitoksen tulee
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antaa asiakkaan haluamat tiedot esimerkiksi tehtävän sopimuksen ehdoista jo ennen
liittämissopimuksen tekemistä. Toisaalta asiakas puolestaan antaa laitokselle liittämistoimenpiteitä varten tarvittavat tiedot kiinteistöstä ja sen vesihuoltolaitteistosta
sekä tarpeelliset tiedot jäteveden poisjohtamista varten. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:
• asemapiirustus, jossa oltava näkyvissä ulkopuoliset johdot sekä nykyiset
kaivot ja nykyinen jätevesijärjestelmä
• vesimittarin paikka ja muut vesihuoltolaitteet
• hanaluettelo
• muut mahdolliset tekniset suunnitelmat.
Kiinteistötekniikkaa on käsitelty myös osan 2 kohdassa 6.9.

13 YLLÄPITO
Ylläpidolla varmistetaan vesihuoltojärjestelmän häiriötön toiminta. Ylläpitoon kuuluu käyttö- ja huoltotehtäviä. Tehtävät tulee määrittää ja vastuuttaa siten, että tiedetään, mitä tehtäviin sisältyy, milloin tehtävä on suoritettava, kuka tehtävän suorittaa
ja miten tehtävä dokumentoidaan. Ylläpidossa on varauduttava eri rakenneosien ja
laitteiden tekniseen käyttöikään perustuvaan peruskorjaustoimintaan ja uusimistoimenpiteisiin.

13.1 Huolto-ohjelma
Hyvin laaditun huolto-ohjelman noudattaminen vähentää yllättäviä käyttökatkoksia,
säästää ylimääräisiltä korjauskustannuksilta ja pidentää järjestelmän käyttöikää.
Huolto-ohjelman toteutumisesta pidetään huoltokirjaa, johon merkitään tehdyt huoltotoimenpiteet.
Huolto-ohjelmassa luetellaan toistuvat tehtävät, esim. päävesimittarin luenta viikoittain ja kiinteistökohtaisten pumppaamoiden pesu ja tarkastus vuosittain.
Huolto-ohjelmaa laadittaessa on otettava huomioon koko laitekanta ja putkiverkko.
Laitekanta on luetteloitava ja laitteiden mukana toimitetut ohjekirjat on säilytettävä. Kunkin laitteen odotettavissa olevasta huollontarpeesta saa tietoa kyseisen laitteen myyjältä.
Huollon määrään vaikuttavat sekä käyttöaste että käyttöolosuhteet. Vajaakäytössä
oleva verkosto on alttiimpi saostumille ja liettymille kuin täydessä käytössä oleva.
Toisaalta vähäisessä ja epäsäännöllisessä käytössä olevan laitteen huoltoväli voi olla
pidempi kuin täydellä kuormalla toimivan laitteen.
Jos vesiosuuskunnalla on oma vedenottamo ja oma jätevedenpuhdistamo, on huolto-ohjelmaan sisällytettävä myös tehtävät ja toimenpiteet, jotka on määrätty niille
myönnetyissä luvissa.
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13.2 Huolto ja seuranta
13.2.1 Verkostojen huolto
Verkostojen huoltoon kuuluu verkoston laitteiden kuten sulkuventtiilit, ilmanpoistoventtiilit, tyhjennysventtiilit yms. vuosittainen toiminnan tarkastus. Tarkastus tehdään
huolto-ohjelman mukaan.

Hanna Yli-Tolppa

Putkiverkko ei normaalisti edellytä huoltotoimenpiteitä. Vajaakäytössä oleva verkko, kun kaikki eivät ole vielä liittyneet tai mukana on paljon kesämökkiläisiä, voi
edellyttää huuhtelua useamman kerran vuodessa. Huuhtelutarve määräytyy kokonaisvirtaaman ja sen vaihteluiden mukaan.

Putkikaivannon tiivistystä,
Vesiosuuskunta Mustijoki.

13.2.2 Paineviemäröinnin huolto
Paineviemärijärjestelmän huoltoon kuuluvat pumppaamot, niin kiinteistökohtaiset kuin
linjapumppaamotkin, putkisto sekä muut laitteet, esimerkiksi sulku- ja takaiskuventtiilit. Järjestelmän voi jakaa toiminnallisiin osiin kuten pumppaamot, putkistot,
muut laitteet.
Pumppaamoiden edellytetään toimivan ilman ylläpitotoimenpiteitä normaalikäytössä
ja -olosuhteissa pumppuvalmistajan ilmoittaman huoltovälin aikana. Erilaisten käyttöolosuhteiden mukaan huoltoväliä on lyhennettävä, tai sitä voidaan pidentää.
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Paineviemärijohtoverkoston ylläpitoon liittyy verkoston tiiviyden valvominen sekä
muiden laitteiden toimintakunnon ylläpitäminen. Sulku-, takaisku- ja ilmanpoistoventtiilien häiriöt voivat johtaa ongelmatilanteeseen, esim. jos takaiskuventtiili juuttuu kiinni tai vuotaa kulumisen seurauksena.

13.2.3 Laitteiden seuranta
Vesiosuuskunnan omien laitteiden toiminnan seuranta on tärkeää. Seurannan perusteella voidaan mm. tarkentaa tehtyä huolto-ohjelmaa tai päästä nopeasti selville piilevistä vesivuodoista.
Seurannassa saadut tiedot on kerättävä ja arkistoitava, jotta saadaan aikaiseksi vertailuaineistoa. Vertaamalla uutta tietoa tähän kerättyyn tietoon havaitaan muutokset
ja voidaan alkaa selvittää niiden syitä.
Päävesimittarin viikoittaisella lukemisella varmistetaan, että verkostoon mahdollisesti tulevat piilovuodot havaitaan nopeasti.
Pumppaamoiden käyntituntimittareiden seurannalla voidaan selvittää esimerkiksi viemäriin valuvien vuotovesien määrää ja vuotokohtaa.
Sähkömittareiden vuosittainen lukeminen on yleensä sähkölaitosten vaatimus.

13.2.4 Mittariluenta
Vesi- ja jätevesilaskutus perustuu yleensä kiinteistökohtaisella vesimittarilla mitattuun veden kulutukseen. Vesimittarit voi lukea joko vesiosuuskunta, tai kiinteistön
omistajat täyttävät ja palauttavat heille lähetetyn mittarinlukukortin.

13.3 Vikapäivystys
Kaikkiin teknisiin laitteisiin voi tulla vikoja. Siksi on tärkeää sopia vikapäivystyksestä jo ennen järjestelmän käyttöönottoa. Tällöin myös käyttäjille voidaan ilmoittaa
päivystysnumero, ja käyttöönottovaiheen aiheuttama epävarmuus pienenee.
Vikapäivystäjään kiinteistönomistaja voi ottaa yhteyttä, jos vesihuoltojärjestelmä ei
toimi. Vikapäivystäjän tulee olla aina tavoitettavissa. Yksinkertaisimmillaan vikapäivystys voi vesiosuuskunnassa olla kiertävä päivystysvuoro. Vikapäivystys voidaan
myös sopia erilaisten yhdistysten, kerhojen yms. hoidettavaksi kuten esim. vapaapalokunta. Päivystäjä koulutetaan tekemään muutamia yksinkertaisia kysymyksiä ja
testejä, joilla useimmat pienet häiriöt saadaan paikallistettua ja korjattua.
Vikapäivystys voi olla myös osana huoltosopimusta, jolloin päivystäjänä toimii huoltoliikkeen edustaja.
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Ostopalveluna hankitun vikapäivystyksen hinta on sidoksissa haluttuun palvelun vasteaikaan. Mikäli päivystäjä halutaan paikalle esimerkiksi neljän tunnin kuluttua hälytyksestä, on hinta huomattavasti korkeampi, kuin jos päivystäjä tulee paikalle vasta
seuraavana arkipäivänä.
Mikäli vikapäivystyksestä tehdään sopimus pienen huoltoliikkeen kanssa, on syytä
varmistaa, että liikkeellä on käytössään toimiva varamiesjärjestelmä. Yksittäinen
henkilö ei voi olla tavoitettavissa jatkuvasti.
On kuitenkin huomattava, että talousveden laatuun vaikuttavissa ongelmissa on toimittava heti eikä niin, että vikapäivystäjä tulee paikalle vasta seuraavana arkipäivänä. Jos verkostoon on päässyt tautia aiheuttavia mikrobeja, kaikki verkoston käyttäjät ehtivät sairastua, jos viive on suurempi kuin muutama tunti.
Kiinteistökohtaisissa pumppaamoissa on yleensä usean tunnin, jopa muutaman päivän vedenkäyttöä vastaava varatilavuus. Linjapumppaamoissa sen sijaan varatilavuus ei riitä kuin korkeintaan muutamaksi tunniksi.

13.4 Huoltosopimukset
Vesiosuuskunta voi tehdä huoltosopimuksen alalla toimivan huoltoliikkeen kanssa.
Sopimus on syytä tehdä kilpailuttamalla useita liikkeitä.
Huoltosopimuksen tehnyt huoltoliike noudattaa vesiosuuskunnan laatimaa huoltoohjelmaa. Huoltosopimukseen voi kuulua myös vikapäivystys.
Huoltosopimus voi koostua useista osioista, joille kannattaa pyytää tehtäväkohtaiset hinnat:
• huoltosuunnitelman mukaiset työt (euroa/kuukausi)
• vikapäivystys (euroa/kuukausi)
• hälytyssoitot ja -käynnit (euroa/käynti/toimenpide).
Tällöin myös sopimuksen laskutus koostuu useista osista. Huoltosuunnitelman mukaiset työt tehdään suunnitelman mukaisesti normaalina työaikana. Veloitus on tavallisesti kiinteä kuukausittainen summa.
Vikapäivystyshinta sisältää yleensä vain päivystäjän varallaolomaksun, joten myös
se on kiinteä kuukausisumma.
Hälytyssoitoista sen sijaan on yleensä sovittu soittokohtainen veloitushinta ja hälytyskäynnit laskutetaan todellisen ajankäytön perusteella. Nämä summat vaihtelevat
kuukausittain sen mukaan, paljonko hälytyssoittoja on tullut ja kauanko hälytystehtävissä on kulunut aikaa.
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13.5 Laitteiden käytön neuvonta
Hankittavan laitekannan käytön ja huollon neuvonnasta kannattaa sopia laitteiden
toimittajan kanssa jo laitteita hankittaessa. Yleensä laitteiden toimittaja tulee antamaan käyttöönottokoulutuksen. Usein olisi kuitenkin hyödyllistä sopia vähintäänkin
toisen koulutustilaisuuden pitämisestä järjestelmän oltua käytössä jonkin aikaa. Silloin käyttäjille on jo kertynyt jonkin verran käyttökokemusta, ja he pystyvät esittämään juuri omaa järjestelmää koskevia kysymyksiä.
Toimittajan antamaan neuvontatilaisuuteen eivät yleensä voi ottaa osaa kaikki vesiosuuskunnan jäsenet. Siksi olisi hyvä valita vesiosuuskunnasta muutamia henkilöitä
neuvojiksi ja tukihenkilöiksi. He osallistuvat neuvontatilaisuuksiin ja neuvovat niitä,
jotka eivät itse pääse ottamaan osaa neuvontatilaisuuteen.
Hankintaa tehtäessä kannattaa myös sopia, kuka on toimittajan yhteyshenkilö neuvontaan liittyvissä asioissa.
Toimittajan antaman neuvonnan lisäksi voi neuvoja kysyä vastaavan järjestelmän
aiemmin hankkineilta, alan suunnittelijoilta tai konsulteilta. Laitekohtaisessa neuvonnassa laitteen toimittaja on yleensä pätevin neuvomaan.
Vesiosuuskunnan kannattaa valmistella yhteistyössä toimittajan kanssa tiedote, josta
käyvät ilmi tärkeimmät uuden järjestelmän käytön edellytykset ja rajoitukset. Hyvin
laadittu ja käyttäjille ajoissa jaettu ohje vähentää käyttöönottovaiheen kyselyitä.
On muistettava, ettei toimittajan antama neuvonta ja koulutus talousveden laatuasioissa riitä, vaan veden laadusta vastaavan henkilön on kouluttautumalla pidettävä
tietojansa ajan tasalla.
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OSA 3
Liite 10

TARKISTUSLISTA JA KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUSTÖIDEN TARKISTUSLISTA JA KÄYTTÖÖNOTTO
PUMPPAAMON ASENNUSTYÖT
Tarkista että
- hiekan raekoko on oikea
- tiivistystyöt on tehty huolellisesti
- liitokset ja läpiviennit on kytketty tiiviisti
- pumppaamo on asennettu oikeaan syvyyteen
- pumppaamo on asennettu pystyyn
- pumppaamo on kiinnitetty mahdolliseen pohjalaattaan
- maasto kallistuu pumppaamosta poispäin.
OHJAUSKESKUKSEN KYTKENTÄ
Tarkista
- keskuksen kiinnitys tolppaan/rakennukseen
- läpivientien tiiviys
- kaapeleiden suojaus mekaaniselta rasitukselta
- että hälytysvalo on näkyvässä paikassa.
VESIJOHDON KÄYTTÖÖNOTTO
-

ota ylös kiinteistön vesimittarin numero ja lukema
avaa kiinteistön tonttisulkuventtiili.

PUMPPAAMON KÄYTTÖÖNOTTO
-

avaa kiinteistön tonttisulkuventtiili
avaa pumppaamon sulkuventtiili
tarkista, ettei pumppaamossa ole työkaluja tai roskia
tarkista, etteivät kaapelit, johtimet tai pumpun
nostoketju pääse pumpun imuaukkoon
tarkista, että sähkö on kytketty
tarkista, että pumppu pyörii oikeaan suuntaan
päästä vettä pumppaamoon, kunnes vesi on pumpun
moottorin alapään tasalla
kytke sähkö päälle
tarkista, että pumpun ohjaus on asennossa “A”
tarkista pumpun käynnistystaso
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-

tarkista pumpun pysäytystaso
varmista hälytysvipan toiminta.

Tarkastuksen päätteeksi sulje ja lukitse pumppaamon ja
ohjauskeskuksen kannet ja tee tarkastuksesta pöytäkirja
kahtena kappaleena, joista toinen jää vesiosuuskunnalle ja
toinen kiinteistönomistajalle.
PAINEENKOROTUSASEMAN ASENNUSTYÖT
Tarkista että
- täyttöhiekan raekoko on oikea
- tiivistystyöt on tehty huolellisesti
- liitokset ja läpiviennit on kytketty tiiviisti
- paineenkorotusasema on asennettu oikeaan syvyyteen
- paineenkorotusasema on asennettu pystyyn
- paineenkorotusasema on kiinnitetty mahdolliseen
pohjalaattaan
- mahdollinen tuuletusputki on asennettu
- kaapeli- ja putkiläpiviennit ovat tiiviitä
- kaapelit on suojattu mekaaniselta rasitukselta
- maasto kallistuu paineenkorotusasemasta poispäin.
PAINEENKOROTUSASEMAN KÄYTTÖÖNOTTO
-

tarkista, että pumpuilla on paineenalaista vettä
tarkista, että sulkuventtiilit ovat täysin auki
tarkista, että putkisto ja pumppu on ilmattu
tarkista, että sähkö on kytketty
säädä lämmityspatterin termostaatti
säädä painekytkimet
varmista, että tyhjennyspumppu toimii
varmista, että pumppu pyörii oikeaan suuntaan
testaa hälytykset.

